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 תוחפשמ 500-מ רתוי לש השיכר תצובקל ןמאנ :תקרפתמ
שירחב
 תוידרח תוחפשמ 500 ופרטצה םהילאש ,בושייב םיטקיורפ 5 הלהינ הסדנה ינור תרבח

הרצענ היינבהו יאקנב יוויל גישהל החילצה אל הצובקה ■
22/10/17רוצ תימולש

 דרשמב ןועריפ תולדח תקלחמ שאר ,ןמלוא יגח ד"וע תא הנימ הפיחב יזוחמה טפשמה תיב

 עקרקה .שירחב תוחפשמ 500-מ הלעמל תללוכה השיכר תצובק לש ןמאנל ,הור הדוהי

 השימחב םיטקיורפ 5 תמקהל ,2012 תנשב לארשי יעקרקמ תושר לש זרכמב הקווש

.עקרק ידומצ םיתב 78 דועו היוור היינבב תוריד 376 לכה ךסבו ,שירחב םידרפנ םימחתמ

 שירחב םיקהל ושקיבש ,תוידרח תוחפשמ 600 ןודגיז רשא ברה ןגריא זרכמה ינפל דוע

 הסדנה ינור תרבחל רבח ךכ םשלו ,ןכתשמל ריחממ רתוי םיכומנ תוריד יריחמב הליהק

 ימכסה לע המיתחו הצובקה ןוגראל ,דעלא תייריע סדנהמ רבעשל ,עשילא ינור תולעבבש

 לע ומתח תוחפשמ 500-מ הלעמל .ינולא טוג רטלב ד"הוע דרשמ גציי הרבחה תא .ףותיש

 היינבב תורידכ הקווש עקרק ידומצ 78-ל תדעוימש עקרקהש רחאמ תאזו ,ףותיש ימכסה

.תוחפשמ 150-מ הלעמלל היוור

 ימצעה ןוההמ הלחה היינבהו ,ולשכנ יאקנב ןומימ לבקל הצובקה תונויסינ לכ זרכמה רחאל

 השיכרה תצובקל דוגינב יכ ןייצל שי .היינבה הרצענ ,ףסכה רמגנשכ .הצובקה ירבח לש

 הירפירפב הריד שוכרל ושקיבש תוידרח תוחפשמב רבודמ ,לשמל ,ביבא לתב הנורשב

.םייתוהמ םיריחמ ירעפב דומעל תגשמ םניא םדיו ,ךומנ ריחמב

 ןהו'ג ודוד ד"וע תועצמאב ,טפשמה תיבל הצובקהמ תוחפשמ 66 ונפ ,הנש יצחכ ינפל

 השירדב ,יקציבוניד לאיראו המלס ףסוי ,הדועמ ףסוי ,יולה דעלא ד"הועו טורניו דרשממ

 ותוא םילשהל ךמסומ היהיו ,טקיורפה לוהינ תויוכמס לכ תא וידיל לבקיש םיסכנ סנוכ תונמל

 ,סאיטא דרשממ סאיטא רפוע ד"וע תא טפשמה תיב הנימ תאז תובקעב .ותוא רוכמל וא

.טקיורפה בצמ תא ןחביש קדובכ ,'תושו םיכח ,רבנע ,יקצינשיו ,רוארג

 יכ ,הלבגמ ועבק זרכמה יאנת יכ הלוע רבמטפס ףוסב טפשמה תיבל סאיטא שיגהש חודהמ

 םכסה לע ומתח הצובקה ירבח .םימחתמ ינשמ רתויב תוכזל ולכוי אל זרכמב םידדומתמה

 רובע היינבה תא ועצביו עקרקב וכזיש םינלבק ודדומתי זרכמב יכ החנה תדוקנמ אציש ףותיש

 ןובשחב דיקפה הצובקב רבח לכ .הסדנה ינור - לוהינה תרבח תועצמאב הצובקה ירבח

.תוינושאר תואצוהל ,לקש ףלא 50 לש ךס תונמאנה

 םשב תועצה שיגהל םירומא ויהש םינלבק העברא םע דעווה רשקתה זרכמה תולבגמ ללגב

 לכ יבגל העצה שיגי ןלבק הזיא הטילחהש איה לוהינה תרבח .םיזרכמב תועצה הצובקה ירבח

 תוחוטבה תא ףותישה תצובק יפסכמ הדימעהש איהו העצהה םוכס תא העבקש איה ,םחתמ

.זרכמה יאנת יפל ושרדנש

 .העצהה םוכס המו העצהה תא םישיגמ םה םחתמ הזיאל ןיגב העידי לכ התיה אל םינלבקל

 דבלב עוציב ינלבקכ ושמשיו תונמאנב עקרקב וקיזחי םימחתמב וכזיש םינלבקה יכ םכוס דוע

 יפ לע םימחתמל םירבחה ךויש תא עבקש דעווה יכ חודהמ הלוע דוע .הצובקה ירבח רובע

 תוברל ,ףותישה םכסה תרגסמב אלמל וילע היהש דיקפתה תא אלימ אל ,תיתד הנומא

 תרבח הלביק תוטלחהה רתי תאו ,תונמאנה ןובשחמ ואצוהש םיפסכל תועגונש תוטלחה
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 דרשמ םע היינב הזוחו י"מר לומ חותיפ םכסה לע ומתחו םיזרכמב וכז םינלבקה .לוהינה

.השיכר תצובקב רבודמש ריכזהל ילב ןוכישה

 םהל ורכמ וליאכ הצובקה ירבח םע רכמ ימכסה לע ומתח םינלבקה יכ חודהמ הלוע דוע

 תצובק ירבחש ,רכמ קוח תוברע םהל ונתנ אלו היינב יתוריש םהל וקינעה קרש תורמל ,הריד

 רבודמ םא שרופמב רידגה אלש ,רצונש "םייאלכה רוצי"מ האצותכ .הל םיאכז םניא השיכר

 טקיורפל יאקנב יוויל תתל םיכסהש קנב רומאכ אצמנ אל ,השיכר תצובקב וא ימזי טקיורפב

 ימצע ןוה עיקשהל הצובקה ירבח ושרדנ ,יאקנב יארשא סויגב ישוקה בקע .היינבל ןומימו

 ימצעה ןוהה אולמ תא ודימעה םירבחהמ קלח .הנושארה העקשהה לע ףסונ ,טקיורפב

 הלעפ אל לוהינה תרבח .ינושארה םוכסל רבעמ םיפסכ ועיקשה אל םירחא וליאו ,שרדנה

.םהיתויובייחתהב ודמע אלש הצובקה ירבחמ םיפסכ תובגל

 ומרזוה ףותישה תצובק ירבח לכ לש תוסנכהה ,תחא השקמכ להנתה תונמאנה ןובשח

 .םינושה םימחתמה ןיב הדרפה אלל טקיורפה לש תואצוהה ומלוש ונממש תונמאנ ןובשחל

 ינולא תרבחמ ןומימ לבקל לוהינה תרבח הלעפ ,םירבחה לש ימצעה ןוהב יד היה אלש רחאמ

 םתדובע תא וקיספה םינלבקה יצחו הנשמ רתוי ינפל ,הזמ םיימירזת םיישק בקע .טפאה

 לכ הלח אל זאמו ,םהיתואצוה תא םלשל יפסכ רוקמ היה אלש רחאמ ,רצענש טקיורפב

.היינבב תומדקתה

 ןוילימ 40 לש ןועריג וב יופצ יכו 15%-ב רקייתהל םייופצ תורידה יריחמ יכ חודהמ הלוע דוע

 הניאש תיזוח תכרעמ הרצונ השעמל יכ ןה חודב סאיטא ןייצמש תונקסמה תחא .לקש

 ופרטצהש תוחפשמ 150-מ הלעמל תואצמנ הלודג יכה הקוצמב .תואיצמה תא תפקשמ

 .עקרק ידומצ םיתב 78-ל דעוימש םחתמב היוור היינבב הריד שוכרל הרטמב הצובקל

 תא ןיא ,לעופב היינבל תורשואמה רוידה תודיחי רפסמ לע הלוע םרפסמש ,הלא םירבחל

 רצווית ,רכמית עקרקה םאו ,עקרק דומצ תיב שוכרל תנמ לע ףיסוהל םישורדה םיפסכה

 םימחתמב היינבב ועקשוה םהיפסכש םירבחה לש םהיתועקשה תא ריזחהל ישוקו ,סמ תייעב

.םירחאה

 ,ינולא טוג רטלב דרשממ רנייו ןנחוי ד"וע ןייצ ,רבעש עובשב טפשמה תיבב םייקתהש ןוידב

 יונימל ושגוהש תוברה תושקבה איה עוקת טקיורפהש הביסה יכ ,הסדנה ינור תא בציימה

 ףסונב .הצובקה ילגלגב תולקמ םישל הרטמל םהל ומש הצובקה ירבחמ קלח יכו ,םיסכנ סנוכ

 אוה .טקיורפב ימזי םרוג 25% רדעיה איה יאקנב ןומימ הלביק אל הצובקהש הביסה יכ ןעט

 תיבל תושקבה יכו ,ןומימל תוחפט יחרזמ קנב םע תומכסהל העיגה הסדנה ינור יכ ףיסוה

.הצובקל לקש ןוילימ 200 יוושב קזנל תומרוג יווילה תא שממל תוענומש טפשמה

 לעפי רשא דיקפת לעב תונמל אלא סונמ ןיא" יכ לוקוס ןור טפושה עבק ,חודב ןייעש רחאל

 תא זכריש דחא םרוגב ךרוצ שי ...טקיורפב רוידה תודיחי תיינב תמלשהלו טקיורפה םודיקל

."טקיורפה םודיק ןעמל לעפיו םיסרטניאה לכ

 םיפסכה לכ תא סופתל ןהבו ,תויוכמסה לכ תא לבקיש ןמלוא יגח ד"וע תא הנימ לוקוס

 םג לוקשלו ,ולוציפב וא טקיורפה תיינבב ךישמהל םוקמ שי םאה קודבל ,תונמאנה ןובשחב

 ןתמ תוברל ,)'ד םחתמ( עקרקה ידומצ םחתמב םישכורה ינפב תודמועה תויורשפאה תא

 ךכ ךרוצל .תושיכר םהב ולטבתיש ךכ ,םירחא םימחתמב היוור היינבב הריד תשיכרל תוכז

.קיתב תובישמכ ןוכישה דרשמו י"מר תא לוקוס ףריצ
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